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COMUNICADO OFICIAL – IEMS
ASSUNTO – COVID-19
Prezados Pais/Responsáveis
O IEMS – INSTITUTO EDUCACIONAL PASTOR MANOEL SOARES, comunica que conforme o Decreto 4230,
do Governo do Paraná, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Coronavírus - COVID-19, estarão suspensas as aulas a partir do dia

20/03/2020 em cumprimento à tal determinação que segue:
Art. 10.º Ficam suspensas, a partir de 20/03/2020, as aulas em escolas públicas e privadas, assim
como nas universidades estaduais e particulares no âmbito do Estado do Paraná.
Art. 23.º As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer tempo.
Art. 24.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto perdurar o
estado de emergência internacional pelo COVID19 responsável pelo surto de 2019.

Nossa equipe pedagógica estará preparando Vídeos aulas e conteúdos, bem como cumprindo
um cronograma e uma carga horária a fim de dar continuidade aos estudos e tarefas escolares de forma
online a fim de que o aprendizado continue mesmo no período que os alunos estiverem fora.
(Posteriormente passaremos mais informações de procedimentos quanto a isso).
Nossa intenção anterior à determinação estadual, era de manter nossos alunos no internato
mesmo nos dias do próximo recesso, (10 – 14/04) se assim os senhores pais consentissem, pois
acreditamos que estamos em local mais protegido.
Mas diante do decreto acima exposto, comunicamos que estaremos liberando nossos alunos
para viajar a partir de quinta-feira 19/03, e solicitamos aos pais/responsáveis, por gentileza,
providenciarem as passagens, pois o assunto é emergencial .
Sabemos o quanto essa situação se mostra desafiadora para todos, mas acreditamos que juntos
e com Deus, poderemos vencer mais esse desafio.
Confiamos na proteção dEle e oramos para que Ele esteja à frente de nossas vidas nos
guardando e protegendo contra esta epidemia.
Desde já agradecemos a compreensão de todos e nos colocamos à disposição para mais
informações.
Prof. Velmor Battistel
Diretor Geral do IEMS

